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DOELSTELLING.
De vereniging is opgericht in 1948 en heeft als doel de geschiedenis, de cultuur en de traditie van
Helmond en zijn bewoners te onderzoeken en vast te leggen.
Dit gebeurt onder meer door:





onderzoek van de historie van Helmond en het openbaar maken van de resultaten.
in brede kring belangstelling te wekken voor onze stad.
te werken aan het behoud van de historische en culturele identiteit van Helmond.
het materieel erfgoed van de stad te beschermen.

BELEID.
Heemkundekring Helmont bereikt de doelstelling door:












het verzamelen, beschrijven en digitaliseren van heemkundig interessante documentatie
over Helmond, zoals foto’s, historische kaarten en krantenknipsels.
het verzamelen van bidprentjes voor het Nederlands Bidprentjes Archief.
het bewaren van heemkundig interessante voorwerpen zoals historische gebruiksartikelen.
het beheren en uitbreiden van de bibliotheek met boeken en publicaties over voornamelijk
Helmond.
ondersteuning te geven bij archeologisch onderzoek.
behulpzaam te zijn bij onderzoek door derden, zoals genealogisch onderzoek en onderzoek
naar de plaatselijke geschiedenis.
publicatie van artikelen en andere historische wetenswaardigheden van Helmond in het
kwartaalblad Helmonds Heem.
het jaarlijks uitgeven van een boek over een heemkundig onderwerp.
het beheren en actueel houden van een website waarop informatie vermeld staat over de
heemkundekring, de werkgroepen, de collecties en publicaties.
het houden van lezingen over heemkundig gerelateerde onderwerpen en het maken van
excursies naar musea en historische bezienswaardigheden.
openstelling van de heemkamer voor derden.

Om de werkzaamheden in het werkgebied van de heemkundekring goed uit te kunnen voeren is een
aantal werkgroepen in het leven geroepen. Meer informatie over deze werkgroepen is te vinden op
www.heemkundekringhelmont.nl.

WERVING FINANCIËLE MIDDELEN.
Werving van financiële middelen gebeurt door:





subsidie van de gemeente Helmond.
contributie van de leden.
verkoop van boeken tegen kostprijs.
voor extra financiële armslag zet de heemkundekring in op het werven van gelden via
begunstigers en sponsoren, projectsubsidies van financiële steun verlenende instellingen en
donaties van particulieren.

BEHEER VAN HET VERMOGEN.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van de vereniging. Deze persoon wordt
terzijde gestaan door de voorzitter.
De gelden worden vrijwel geheel besteed aan:








huisvesting w.o. verzekeringen.
inventaris en onderhoud van de heemkamer.
de uitgave van het kwartaalblad Helmonds Heem.
de jaarlijkse uitgave van een boek.
lezingen en excursies.
noodzakelijke uitgaven van de werkgroepen.
administratie- en verzendkosten.

Jaarlijks wordt de jaarrekening gemaakt en vervolgens gecontroleerd door een kascontrolecommissie
van twee personen die verslag doet tijdens de Algemene Ledenvergadering.
De goedgekeurde jaarrekening wordt, evenals het activiteitenverslag, gepubliceerd op de website
van de heemkundekring.
HONORERINGSBELEID.
Bestuursleden en gewone leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning. Alle werkzaamheden
worden door vrijwilligers verricht.
Een niet-lid die een lezing verzorgt ontvangt een financiële vergoeding als die persoon erom vraagt,
in overige gevallen wordt een attentie gegeven.
OVERIGE GEGEVENS.
Adres:

Tel.nr.:
E-mail:
Website:
KvK nr.:
RSIN (ANBI):
IBAN nr.:

Heemkundekring Helmont
Pastoor van Leeuwenstraat 23
5701 JS Helmond
0492-474745 (secretariaat)
info@heemkundekringhelmont.nl
www.heemkundekringhelmont.nl
40238166
802370287
NL10 RABO 0123 8550 04

Goedgekeurd door ALV d.d. 19 oktober 2021.

